ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLE DE L’AJUNTAMENT
Identificació de la sessió
Núm.: 8/2018
Caràcter: Extraordinària i urgent corresponent al mes de desembre de 2018
Dia: 14 de desembre de 2018.
Hora: 15:00 h
Lloc: Sala de sessions de la casa consistorial.
Convocatòria: Primera
Hi assisteixen:
Lourdes Aluja Matas, regidora
Maria Antònia Cabré Barberà, regidora
Gerard Cabré Vaqué, regidor
Mar Amorós Mas, Alcaldessa
Francesc Sans Vives, regidor
Òscar Ruben Presa Virgili, Secretari interventor de l’ajuntament de Pradell de la Teixeta.
ORDRE DEL DIA:
1.- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR- CAFETERIA LA
SOCIETAT .

1- PRONUNCIAMENT SOBRE LA URGÈNCIA DE LA SESSIÓ.
Atès el contingut de l'article 98.b) del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya en el qual s'estableix que, "les sessions
plenàries s'han de convocar, com a mínim, amb dos dies hàbils d'antelació, llevat de les
extraordinàries amb caràcter urgent, la convocatòria de les quals hauran de ser ratificades pel ple ".
Atès que la urgència de la convocatòria ve determinada fonamentalment, per tal de procedir a
l’adjudicació del contracte per a la gestió i explotació del Bar Cafeteria la Societat, es proposa al Ple:
La Ratificació de la urgència de la Convocatòria Extraordinària-Urgent del Ple de l’Ajuntament de
Pradell de la Teixeta de data 14 de desembre de 2018 pels motius anteriorment exposats i en
compliment del que estableix l'article 98.b) ja citat.
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Sotmès a votació, per unanimitat dels membres assistents, el Ple de l’Ajuntament ratifica la urgència
de la sessió.
2.- PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ, SI S’ESCAU, DE L’ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE
ADMINISTRATIU ESPECIAL PER LA GESTIÓ I EXPLOTACIÓ DEL BAR- CAFETERIA LA
SOCIETAT.
Vist l’estat de l’expedient administratiu instruït per a l’adjudicació del contracte administratiu especial
per a l’explotació del bar – cafeteria La Societat ubicat a les dependències municipals ubicades a la
Plaça Sant Isidre nº5 de Pradell de la Teixeta.
En data 12 de desembre de 2018, la Mesa de contractació procedeix a l’obertura del sobre A i acorda
admetre al següent licitador:
ANAMARY GIL JUAMPEREZ
Acte seguit, procedeix a l’obertura del sobre B i a efectuar la valoració de la oferta presentada pel
licitador i realitza proposta d'adjudicació a favor del mateix, de conformitat amb la classificació
obtinguda
Vista la proposta d’adjudicació que formula la Mesa de Contractació, a favor de l’oferta presentada
per ANAMARY GIL JUAMPEREZ, per ser aquella que ha obtingut la puntuació més alta segons el
barem establert al plec de clàusules administratives que regeix aquest contracte.
Vista la urgència per a efectuar l’adjudicació del servei, es condicionarà suspensivament la mateixa
fins a la presentació de la documentació justificativa i la prestació de la garantia definitiva.
Per l’exposat, es proposa al Ple de l’Ajuntament de Pradell de la Teixeta l’adopció dels següents
ACORDS
PRIMER.- Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contracte administratiu especial per a l’explotació
del bar – cafeteria ubicat a les dependències municipals ubicades a la Plaça Sant Isidre número 5,
del municipi de Pradell de la Teixeta per un cànon mensual de 200,00 euros (IVA Inclòs).
SEGON.- Condicionar, tanmateix, de manera suspensiva l’adjudicació del contracte fins a la
presentació de la documentació justificativa i la prestació de la garantia definitiva per part de
l’adjudicatari.
TERCER.- Facultar a la Sra. Alcaldessa per tal que procedeixi a l’atorgament del corresponent Document
Administratiu de Formalització del Contracte.
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QUART.- Que es notifiqui el present acord a l’adjudicatari i, simultàniament, es publiqui al perfil del
contractant, requerint el primer per tal que formalitzi el contracte no més tard dels quinze dies hàbils
següents a aquell en què es rebi la notificació de l’adjudicació als licitadors i candidats en la forma
prevista a l’article 151 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic -LCSP-.
Sotmès a votació, per unanimitat dels regidors assistents, el Ple de l’Ajuntament aprova en tots els
seus punts els anteriors acords.
I, no havent-hi més assumptes a tractar, la senyora Alcaldessa, aixeca la sessió a les quinze hores i
quinze minuts, de la qual com a Secretari, en dono fe i estenc aquesta acta.

L’Alcaldessa

El Secretari-Interventor

Mar Amorós Mas

Òscar Ruben Presa Virgili
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